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Olgem oma lastele olemas ja vaid
parimateks eeskujudeks!
Palju õnne
sünnipäevaks!
NOVEMBER

Kasvatuses on peamine eeskuju,
selleta ei saa läbi ükski õpetus ega veenmine.
J. M. Sailer
Isadepäeval tulid linnapea pidulikule vastuvõtule Loksa
kõige nooremad ilmakodanikud koos oma ema, isa ja sõprade
ning sugulastega, et vastu võtta Loksa linna õnnitlused,
nimetunnistused ja lapse nimega hõbedast lusikad. Emadepäevast
kuni siiani oli Loksa linna sündinud 8 uut pisipõnni. Isadepäeval
ja emadepäeval toimuv pidulik vastuvõtt linna kõige noorematele
on kujunenud ilusaks traditsiooniks. Kokku on Loksa linnas
nimetunnistusi välja antud juba 77.
Väikese kontserdiga esinesid Loksa Lasteaia Õnnetriinu lapsed
ja koos söödi torti.
Isadepäev võiks olla kahtlemata üks aasta olulisemaid sündmusi
nagu on emadepäev. On ju isad ju need, kes meile oma tarkusi,
õpetussõnu ning tingimusteta armastust jagavad. Ja meiligi
ei ole isa rõõmustamiseks vaja kalleid kingitusi, vaid aega,
armastust ja hoolt. Isadel aga jagugu aega lastega olemiseks,
lapsed vajavad nii isa kui ema.
Kõik isad ja emad elavad edasi oma lastes. See on suur privileeg,
aga ka kohustus.
Olgem oma lastele parimad eeskujud!
Hilleri Treisalt
abilinnapea

Antonina
Tšernomorova 90
Alina Rostina 89
Aldor-Johannes
Õunapuu 89
Heino Põldver 88
Maria Akulenko 87
Mikhail
Kozhadey 86
Irene Palm 84
Simandine
Rätsep 84
Nikolai Dedov 84
Ruben Orula 83
Eede Aosaar 81
Alexander
Akulenko 81
Jelena Savinova 80
Nikolai
Suurtamm 75
Nadežda Budnik 70
Natalia Kostjuk 70
Ljubov
Oksenenko 70
Vitali Astahhov 70
Uusi ilmakodanikke
Loksal ei sündinud.
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Eduard Ahrens
ja tema tänased
“kriitikud”
Kui Laurentsiuse Selts kolm
aastat tagasi käis välja idee
mälestusmärgi
rajamiseks
ühele Eesti elu edendajatest
– Eduard Ahrensile, jälgiti
ettevõtmist kõrvalt ja kireta.
Toetama ei kiirustanud isegi
Kuusalu vallavalitsus, kuigi
mälestusmärgi kohaks oli kavandatud Kuusalu alev. Nüüd,
kolm aastat hiljem, kui Laurentsiuse Seltsi visadus
hakkab vilja kandma, on millegipärast tekkinud
kas kadedusest või rumalusest rida “kriitikuid”,
liba-Ahrensite või teiste anonüümsete tarkade
nimede all, kelle arvates Eduard Ahrens on peaaegu
rahvavaenlane haridusvallas. Soovitan kõikidel
liba-Ahrensitel teha konstruktiivset kriitikat aga
ikka oma kodanikunime alt.
Oma jao saavad ka skulptorid Paul Mänd ja Seaküla
Simson, kelle poolt valmistatud Eduard Ahrensi
mälestusmärk olevat Kuusalu vallavolikogu esimehe
Enn Kirsmani arvates ei rohkem ega vähem kui
Nõmme linnaossa mõned aastad tagasi paigaldatud
Nõmme linna rajaja parun von Glehni mälestusmärgi
plagiaat. Sellest aga ei piisa ja Kuusalu vallavõimu
kõige tähtsam mees Enn Kirsman teab ka seda, et
Nõmme rajaja mälestusmärki nimetatakse hoopis
Nõmme liputajaks.
No tule taevas appi! Võib ju olla, et Kuusalu tänased
vallajuhid kirikusse ja kirikujuhtidesse parimal moel
ei suhtu, aga kas ikka on paslik võhikul sellisel viisil
kritiseerida kunsti. Aga ehk tuleks Enn Kirsmanile
omistada hoopis Kuusalu valla “Kultuuri- ja
hariduspärli” tiitel?
Aga Kuusalu pastor Eduard Ahrens ei olnud kohe
kindlasti talurahva harimise vastane. Ta jälgis
koduõpetuse tulemuslikkust Kuusalu kihelkonnas
ja nentis aastast-aastasse selle head olukorda.
Mitmes oma kirjutises andis ta kõrge hinnangu
talulaste vaimsetele võimetele ja saavutustele.
Üsna arusaamatu on püüe ühitada temas eesti
keele arendaja ja talupoegade lugemis- ning
kirjutamisoskuse vastase rolli. Vaadates olustikku ja
tingimusi, milles ta elas ja tegutses, ei saa talle teha
üle sajandite etteheiteid asjades, mille arengukäiku
meie täna teame, tema aga ette näha ei suutnud.
Eesti kooliajalugu ühena esimestest põhjalikumalt
uurinud Peeter Põld tuli järeldusele, et eesti
rahvusliku kooli mõte ja rahvuslik pedagoogika said
alguse ärkamisajal. Silmapaistev rahvakooli ajaloo
uurija, hiljaaegu meie hulgast lahkunud Lembit
Andresen asetab eesti rahvusliku pedagoogika
alguse samuti 19. sajandi teise poolde. See kool ja
see haridus, mille vastu võitlemist Ahrensile ette
heidetakse, polnudki üldse see, mida mõned tänased
anonüümsed „kriitikud“ arvavad.
Ja üldse – oma elutööga midagi suurt ja positiivset
saavutanud inimeste puhul on eeskätt tarvis hinnata
nende inimeste üldist panust omas ajas ja ruumist.
Elu-oluline taust lisab nende tegudele värvi ja
annab inimliku mõõtme.
Värner Lootsmann
Kuusalu valla põliselanik seitsmendat põlve
Loksa linnapea

MTÜ Rannamännid käsitööprojekt edukalt läbi viidud
Sellel aastal viisid MTÜ Rannamännid liikmed läbi
projekti „Rahvusliku käsitöötehnikate arendamine
läbi koolituste“. Seekord oli päevakorras viltimine
ja savitööd, mis olid meie esivanematele eluks
vajalikud tegevused. Koolitused viidi läbi mitmes
grupis ja erinevates kohtades. Viltimiskoolitusi
viis läbi Vihula Manor Hospitality OÜ. Osaleti
kahes grupis ja kahel päeval. Kokku koolitati 22
inimest. Koolitus oli väga huvitav ning asjaline.
Osalised õpivad viltimistehnikaid edasi juba oma
ruumides. Juhendaja on Liivi Tang. Savikoolitus
viidi samuti läbi kahes grupis ja koolitajateks olid
MTÜ Lahemaa Käsitöökoda ning MTÜ Ajaveski.
Ka savikoolituse läbinud inimesed soovivad
ennast tulevikus täiendada sellel alal. Kaks päeva
koolitustest möödus Pärnus Maarja-Magdaleena
Gildi ja Malerii OÜ töötubades. Tutvuti kohalike
kudumitega ja teemaga „Moes on taaskasutus“.
Töötubasid oli mitmeid millega kohapeal sai
tutvuda nagu, Endla Disainistuudio, Eda Potitehas,
Helle savituba, Vaibakoda, Ene 7 asja jpm.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Rannamännid liige

Külas olid kirjanikud
Üleriigilised raamatukogupäevad „Kohtume
raamatukogus!” on lõppenud.
Selle raames toimus raamatukogudes
palju huvitavaid üritusi. Nii ka Loksa
Linnaraamatukogus. Avaüritus oli kohtumine kirjanik Indrek Harglaga. Ta on
kirjanik ja stsenarist ning ka üks tuntumaid
ja viljakamaid ulme- ja krimikirjanikke
Eestis. Indrek Hargla on kirjutanud jutte,
lühiromaane ja romaane. Laiema publiku
hulgas on ta pälvinud tähelepanu oma
ajalooliste krimiromaanide sarjaga keskajal
Tallinnas elanud apteeker Melhchiorist.
Televaatajale on Indrek Hargla tuttav
eelkõige telesarja „Süvahavva” põhjal.
Kindlasti ka „Kuum jälg”, mis on viimaste
aastakümnete kuulsaimate roimajuhtumite
dokumentaalsete allikate põhjal telesarjaks
kirjutanud just Indrek Hargla. Tema teoseid
on tõlgitud mitmetesse keeltesse. Ta saanud
mitmeid kordi Eesti ulmeauhinna „Stalker”,
Kultuurikapitali kirjanduspreemia, Eduard
Vilde nimelise kirjandusauhinna ja veel
teisigi tunnustusi. Kõigest sellest ja paljust
muustki oli juttu meie kohtumisel Indrek
Harglaga.
Teine kohtumine oli meie raamatukogus
ajakirjanik Margit Kilumetsaga. Ta on väga
särav ja mitmekülgne inimene. Ta kirjutab
raamatuid ja teeb kaastööd ajakirjadele,
töötab raadios ja televisioonis. Ta ise
ütleb, et armastab neid kõiki. Talle väga
südamelähedane on ka filmimaailm ja ta
unistab filmistsenaariumi kirjutamisest.
Televaatajale meenub kindlasti saade
„Sind otsides”, „Osoon” ja kindlasti ka
tema praegune saatesari „OP”. Lugejale on
tuttavad tema raamatud Ita Everist, Kersti
Kreismannist, Epp Maria Kokamäest ja
kindlasti kõige värskem raamat - Jaak
Joalast. Nendest persoonidest ja kuidas
said nende elulood raamatukaante vahele,
rääkis ta huvitavaid seiku. Põhiteemaks oli
muidugi raamatu valmimine Jaak Joalast.

läbi aegade ehk võluvaim mees kestab edasi
mitte ainult lauludes, vaid ka käidud elutees.
Tema lugu kõlab kohati kui muinasjutt:
seikluslik, põnev ja uskumatu, vastuoluline
ja õpetlik. Selle tasakaaluka ja faktitruu
raamatu kaante vahele kätketud aeg, elud ja
saatused süütavad mälestustelõkkeid. Aga
mis veel tähtsam – pakuvad meile põhjust
saduldada oma isiklikud mõtteratsud, kelle
sadulast saab näha maailma kauni, karmi ja
lõputuna, nagu ta päriselt ongi.”

Ta avas ka natuke seda poolt, mis kaante
vahele ei jõudnud. Ta ise on öelnud raamatu
tutvustamiseks järgmist: ”Kummaline, aga
mida rohkem ma Jaak Joalast tean, seda enam
teda mõistan. Ja samal ajal – seda suuremaks
müsteeriumiks ta muutub. Jaak Joala kui
nähtus, kultuuriikoon, jumalik anne ja Eesti

Kolmas külaline oli meil kirjanik Reelika
Lootus. Ta elab oma perega Kuusalus. Mingi
osa aastast veedab ta Aafrika riigis Ghanas,
kus elab ja töötab tema abikaasa. Kuna ta
on selles riigis palju aega oma elust veetnud,
oli tal sellest ka palju põnevat rääkida.
Reelika Lootusel on seni ilmunud kaks
romaani. Tema debüütromaani “Jälitatav”
tegevus toimub Ghanas. Sellest romaanist
pidi saama tema reisikiri, aga nagu ta ise
ütles naljatades, et „asi läks käest” ja sellest
sai hoopis ilukirjanduslik krimisugemetega
romaan. ”Jälitatavale” lubas ta ka järge,
mis praegu pooleli. Teine tema romaan
on põnevik „Ära võetud”, mis räägib loo
noorest naisest, kes leiab ennast tühjast
majast, teadmata, kus ta on, miks ta seal on,
kes ta selline on, milline ta tegelikult olema
peaks ja mis temaga juhtunud on. Žürii
leidis, et see raamat on väärt jagama esimest
kohta koos kahe teise raamatuga „Bestseller”
kirjandusvõistlusel ilukirjanduse žanris.
Reelika Lootus rääkis ka sellest, et tal on
palju huvitavaid mõtteid ja kunagi tahaks
ta pühendada palju aega kirjutamisele.
Hetkel on tal ka kirjatööd pooleli ja ootavad
lõpetamist.
Kõik kohtumised olid toredad ja kes kohal
käisid, said ilusa elamuse.
Ille Piibemann
Loksa Linnaraamatukogu direktor

Loksa linnapea ja Kuusalu vallavolikogu liige

Värner Lootsmann

võtab kodanikke vastu igal neljapäeval kell 14.00-16.00
Vastuvõtule registreerida eelnevalt üks nädal ette
sekretäri juures või telefonil 603 1253

Loksa Kandi Ajaleht LOKSA ELU
tiraaž 4400
väljaandja: Loksa Linnavalitsus
aadress: Tallinna tn 45, 74806
Loksa linn
telefon: 603 1253
e-post: linn@loksa.ee
koduleht: www.loksalinn.ee

REGISTREERI ENNAST LOKSA LINNA ELANIKUKS
Kõigile alates 18. eluaastast, kes on registreerinud end Loksa linna elanikuks ajavahemikul
01. jaanuar - 31. detsember 2016. a ning on 01. jaanuar 2017. seisuga Loksa linna elanikud, kingib linn Loksa ujula aasta pääsmed
ja nad osalevad auhindade loosimises!
Sellel perioodil Loksa linna elanikuks registreerinute vahel loositakse välja 1 sülearvuti
ja 2 kuni neljaliikmelise pere kruiisi Rootsi (reis + toitlustus laevas) ning 5 perepiletit kõikidele Loksa Kultuurikeskuses toimuvatele
kontsertidele 2017. a jooksul.
01. jaanuari 2017 seisuga koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal nimekiri, kes on kampaania perioodil linnaelanikuks
registreerunud. Uued linlased pääsevad ujulasse tasuta juba alates 09. jaanuarist 2017. a.
Loosimise viib linnavalitsus läbi 2017. a jaanuarikuu linnavalitsuse istungil.

AKTUAALNE 3

Nagu konn mätta otsas
Loksa linnavõimu sajandivahetusel alanud ponnistused luua linna
ja tema tõmbepiirkonna omavalitsuste baasil ühine vald, ei ole vilja
kandnud. Seda ei saanudki juhtuda,
kui riigis on tehtud ja tehakse tänagi
reforme kiirkorras, hetkepoliitilistest suunistest tulenevalt. Sellise tegutsemise eredaks näiteks sai
2005. aastal Loksa linna tagamaa
- endise Loksa valla arulage ühendamine Kuusalu vallaga. Tollase
regionaalministri Jaan Õunapuu
kõrk suhtumine Loksa valla elanike
protestidesse ja Vabariigi Valitsuse
soovimatus süveneda probleemi,
tekitas olukorra, kus Loksa kant ei
saa käesoleva haldusreformi käigus
ühineda Vihula vallaga, et koos Lahemaa vallas oma elu korraldada.
Loksa on Harjumaa ajalooline, 20.
sajandil välja kujunenud tugev asum.
Aastatel 1950 –1957 oli Loksa alev
samanimelise rajooni keskus, mille
koosseisu kuulusid lisaks alevile
veel 13 külanõukogu Harju- ja Virumaalt. Vaatamata rahvaarvu vähenemisele Loksa olulisus piirkondliku
tõmbekeskusena kasvas ja on säilinud tänaseni. Seda kinnitab 2013.
a lõpus, HOLi, Harjumaa omavalitsuste, Harju Maavalitsuse ja konsultatsiooniettevõtte Hendrikson&Ko
koostöös valminud uuring, millest
nähtub, et Harjumaa 23 omavalitsuse
arvestuses on Loksa linn esimese
viie tõmbekeskuse seas, kus osutatakse enamikke elanikele vajalikke
avalikke teenuseid. ca 3300 elanikuga Loksa linna avalikke teenuseid
tarbivad ka naabrid Kuusalu vallast
(vähemalt 1700 endise Loksa valla
elanikku) ja Vihula vallast (ca 1000
Lääne-Virumaa Vihula valla Võsu
kandi elanikku). Suvekuudel on Lahemaa kauni looduse rüpes paikneva
ja rahvuspargiga ümbritsetud Loksa
tulvil tuhandetest puhkajatest ja turistidest. Loksa piirkonnas on suvekodu hinnanguliselt kahetuhandel
eestimaalasel ja välisriigi kodanikul.
Eeltoodust tulenevalt oleks loogiline, kui Loksa ja Võsu kant taas
liituksid ja asuksid koos korraldama
ja juhtima kohalikku elu.
Tänaseks on seaduseandja tekitanud olukorra, kus Loksa linn peab
2017. aasta kohalike volikogude
valimisteks Kuusalu vallaga leivad
ühte kappi panema. „Vastutulelik“ naabervald sooviks, et see toimuks „vabatahtlikult“. Valitsusele
nõuandva Põhja-Eesti piirkondlikku
komisjoni ei huvita, et Loksa valla
liitmine Kuusaluga 2005. aastal, toimus poliitmängude tulemusel rahva
tahte vastaselt. Vist piisas komisjoni
liikmetele Sõnumitoojas endise Loksa vallavanema Madis Praksi Loksa
valla likvideerimise 10. aastapäeva
puhul öeldust, „et suures pildis on
nüüdseks tehtud enamik sellest, mida
me arvasime, et võiks ära teha...“

tudes haldusreformi eesmärkidest
ning erinevatest uuringutest moodustavad Loksa linn ja Kuusalu vald
ühtse toimepiirkonna …“. Millistest
uuringutest tulenevalt? Ka asjaolu,
et selles 2005. aastal moodustunud
toimepiirkonnas on kaks, teineteisest 35 km kaugusel asuvat keskust
– Loksa ja Kuusalu/Kiiu, millede
uuringuga kindlaks tehtud tõmbepiirkondades elab enam kui 5000
elanikku, jätab komisjon tähelepanuta. Komisjoni teatab hoopis, et
nende hinnangul olevat ühinemine
ainuõige samm haldusreformiseadusest tulenevate eesmärkide ja
kriteeriumite täitmiseks. Kas ikka
on?
Haldusreformi eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse üksuste moodustumine, kellel on piisav võimekus
pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, kasutada piirkondade arengueelduseid
konkurentsivõime
kasvatamiseks ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamiseks ning võimekus iseseisvalt, neile seadusega pandud ülesandeid täites, korraldada ja
juhtida kohalikku elu.
Tõepoolest ei ole Loksa linna registris kriteeriumikohast 5000 elanikku, kuid samas suudab omavalitsus pakkuda linlastele kvaliteetseid
avalikke teenuseid, mida tarbivad
20-25 km raadiuses elavad ca 6000
Loksa ja Võsu kandi elanikku. Kui
riigiisad oleksid 2005. aastal kuulda
võtnud rahva häält ja poleks lubanud
Loksa linna ümbert ära rebida tema
tagamaad, oleks tänane, linnaga
ühinenud Loksa vald olnud seaduse mõistes võimekas omavalitsus.
Loksa kandi arenguks laekunuks
maksutulu eelarvesse linna ja valla
maksumaksjailt 1,4 miljoni asemel
2,3 miljonit eurot. Loksa linnas olnuks koduvalla keskus, kuhu Pärispea külast vaid 10 km, mitte 44 km,
nagu täna Kiiu mõisa. Endise Loksa
valla territooriumil elavatele maksumaksjatele teadmiseks – te olete
ühinemise hetkest Kuusalu valda
panustanud ca 10 miljonit eurot.
Võib olla rohkemgi. Kuhu see raha
on kulutatud ja milliseid investeeringuid on tehtud Loksa kanti jäävatesse küladesse? Loksa linnaga ühise
jäätmejaama rajamiseks Kuusalu
vallal raha ei jätkunud ...

03.11.2016 saabunud piirkondliku
komisjoni kirjast loeme: „… Läh-

Tõusuteele on asunud ka Loksa
areng ja sellega koos võimekuse
kasv 2016. aasta kevadel ostis Loksa
laevatehase metallkonstruktsioonide
tootja Marsalis Metall OÜ. Eesti kapitalil põhinev, Skandinaaviamaades
ja Balti riikides tegutsev Marsalis on
oma senise Tallinnas Hiiul paiknenud peakontori ja tootmise toonud
Loksale ja alustanud uue toodanguna raudbetoonelementide valmistamist ning alustamas laevakorpuste/
kerede ehitamist. Ettevõttes töötab
juba ca 300 inimest, lisaks kohalikele oskustöölistele on tööle võetud endiseid laevatehase insenere
ja tehnilist personali. Aastal 2018

Arenduskoja juhatus võttis 21.
septembril 2016. a vastu Leader
tegevuste rakenduskava 2017.
aastaks, mille kinnitas PRIA oma
otsusega 5. oktoobril. 2017. a LEADER
toetuse taotluste vastuvõtuvoorud
on veebruaris ja märtsis:

Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus
6.-15. märts 2017, eelarve 170 000
eurot
Meede 1.2 Mikro-ja väikeettevõtete
arendamine 6.-15. märts 2017, eelarve
330 000 eurot
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute
toetus 6.-15. veebruar 2017, eelarve

kavatseb Marsalis anda tööd 510-le
inimesele kohapealt, Ida-Virumaalt
ja välismaalt. Marsalis Metall on
käibekasvult Eesti tootjate tipus,
99% toodangust läheb välismaale.
Lisaks tootmistegevuse kiirele
laienemisele, on Marsalis alustanud
ettevalmistusi oma töötajatele eluruumide rajamiseks Loksale. Selleks
otstarbeks osteti ja ehitatakse ümber
korterelamuks endine Lahemaa kaubamaja hoone. Kavatsus on ehitada
kokku ca 100 korterit.
Loksa endise vene gümnaasiumi
hoones hakkab tööle tööstuslike
puurimisseadmete arendamise ja
valmistamisega tegelev Osaühing
Kaskod-Mtronix. Praegu käib tootmiseks vajalike seadmete paigaldamine ja häälestamine. Töökoha
saavad ca 40 töötajat, kes hakkavad
koostama tööstusseadmetele elektroonilisi komponente. Väljaõppe
saavad nad töökohal kaasaegses õppeklassis.
2014. aastal avas uksed Loksa
Eakate kodu. 2018. aastal valmib
Loksal kaasaegne esmatasandi
tervisekeskus.
Loksa linnavõim on seisukohal, et
Eesti Vabariigis aset leidnud suurte
demograafiliste muutuste tõttu on
haldusreform vajalik. Kuid seda regioonides, kus valdadel käib üle jõu
neile seadustega pandud kohustuste
täitmine. Loksa linn omavalitsusena
korraldab avalike teenuste osutamist
kõigis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud valdkondades. Samas, lugedes haldusreformiseadust, jääb selgusetuks riigi
ja kohaliku tasandi ülesannete jaotus, mida kujutab endast kvaliteetne
avalik teenus ja kuidas tagatakse
omavalitsusele pandud kohustuste
täitmiseks vajalik tulubaas. Seetõttu
on arusaamatu, millele toetub seadusandja usk, et tegusad saavad olla
vaid omavalitsused, kus elab 5000 ja
enam inimest.
Seoses eeltooduga, otsustas Loksa
linnavolikogu koos 25 Eesti linna
ja vallaga pöörduda omavalitsuse
õiguste kaitseks riigikohtusse, et
viimane selgitaks välja, kas haldusreformiseaduse sätted on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
Euroopa Kohalike Omavalitsuste
Hartaga.
Miks on Loksa elanike jaoks halb
linna ühinemine Kuusalu vallaga ja
mis sellega kaasneb?
1) Leiame, et HRS kriteerium
„5000+ elanikku“ Loksa linna osas
ei pea paika! Loksa linn iseseisva
haldusüksusena on võimeline tulemuslikult korraldama kohalikku
elu ja osutama oma elanikele vajalikke kvaliteetseid avalikke teenuseid. Loksa linna sundliitmisega
Kuusalu vallaga jätkub 1957. a alanud Loksa kandi kogukonna (Loksa
linn+endine Loksa vald+endine
Võsu vald) lõhkumine.

2) Loksa linnas on olemas kõik elanikele vajalikud avalikud teenused.
Ühinemine naaberomavalitsustega
avalike teenuste arvu ei suurenda
ja kvaliteeti ei paranda. Pigem
vastupidi! Loksa kui omavalitsuse
keskuse kadu võib tuua kaasa hoopis mitmete avalike teenuste arvu
vähenemise.
3) Kui Loksa sundliidetakse Kuusalu
vallaga, siis kaugeneb kohalik võim,
st otsustusõigus liigub kompaktselt
asustatud paljurahvuselise elanikkonnaga piirkonnast Kiiu alevikku,
mis ei vasta loksalaste huvidele.
4) Loksa maksutulu suureneb ja finantsvõimekus kasvab seoses tehase
taaskäivitamisega.
Vabatahtlikul
ühinemisel Kuusalu vallaga Loksa
elanikud kaotavad – nende esindatus volikogus saab olema kasin. See
tähendab, et volikogu enamus jätkab investeerimist oma kodukoha
– Kuusalu aleviku ja küla ning Kiiu
aleviku infrastruktuuri objektidesse.
5) Loksa linna vabatahtlikul ühinemisel Kuusalu vallaga paraneb uue
omavalitsusüksuse finantsolukord,
mille tulemusel ei saa uus omavalitsus vahendeid riigieelarve tasandusfondi § 4 lg 1 alusel. See tähendab aastas 300 000 euro suurust
vähemlaekumist. Teisisõnu – Loksa
Kuusaluga vabatahtliku ühinemise
toetus makstakse riigi poolt kinni
Loksa linnale tasandusfondist laekumata jääva raha arvel.
Loksal elavad ca 30 rahvuse esindajad, vaid veerand elanikkonnast on
eestlased. Kuusalu poliitikud on
taasiseseisvumisest alates väljendanud igal võimalusel oma negatiivset
suhtumist muukeelsesse Loksa elanikkonda. Seetõttu ei tohiks kedagi
üllatada, et Loksa elanikel puudub
tahe ja vajadus Kuusaluga ühineda
– linnas on olemas kõik võimalikud avalikud teenused, hea bussiühendus Tallinna ja Venemaaga,
kohaliku võimu esindajad kohapeal
jne. Kohtumistel Loksa kandi inimestega on hoopis kõlama jäänud
mõte, et ühineda võiksid linn, endise
Loksa valla külad ja Vihula vald.
Idee oli meelt mööda ka Vihula
valla läbirääkijatele. Kahjuks ei saa
see teoks Kuusalu valda kaasamata.
Endise Loksa valla Loksa linna tõmbepiirkonda jäävate külade „ära andmisel“ väheneks Kuusalu elanike arv
ca 1,4 tuh elaniku võrra ja maksutulu
ca 30%.
9. novembri Sõnumitoojas andis
Kuusalu vallavolikogu esimees Enn
Kirsman, haldusreformi Põhja-Eesti
piirkonna komisjonilt saabunud kirja
kommenteerides teada, et Kuusalu
hakkab dikteerima ühendamist, kui
Loksaga sundliidetakse! Kas tõesti?
Tahaks ka lugeda seda seadusepügalat, mis naabervalla poliitikutele
sellised volitused annab! Saan aru,
et Kuusalu volikogu esimehe musta
masenduse põhjustas ühinemistoetusest ilmajäämine. Vajab ju Kuusalu city väljaarendamine raha. Sajad

2017. a LEADER taotluste voorud on veebruaris ja märtsis
274 000 eurot
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond
6.-15. veebruar 2017, eelarve 110 000
eurot
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi
väärtustamise investeeringute toetus
6.-15. veebruar 2017, eelarve 131 000
eurot

Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine
6.-15. veebruar 2017, eelarve 67 000
eurot
Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon:
515 5249. e-mail: tiina@arenduskoda.ee)
Nõustamine on rangelt soovitatav! 2016.
esitatud taotluste tase oli väga erinev

tuhanded eurod oleksid kui maast
leitud. Kuigi ta ise tunnistada ei taha,
et teda vaid raha huvitas. Kirsmani
heietused sellel teemal, on naljakad.
2. novembri Sõnumitoojas ta teatab,
et „... vallavolikogu ei algatanud ühinemisläbirääkimisi Loksaga mitte
toetuse saamiseks (ehki nii tahetakse
Loksa Elus vägisi paista lasta), vaid
saada selgust ühinemisega kaasnevatest võimalustest ja ohtudest.“
Sama lehes järgmises numbris aga
ütleb: „Seega pean jätkuvalt vabandama Kuusalu valla elanike ja Loksa
linna elanike ees, et koos vabatahtliku liitumisega lubatav 800 000 eurot
jääb saamata.“
Olukorras, kus seadus kohustab
kriteeriumitele mittevastavaid omavalitsusi 2017. aasta kohalikel valimisteks ühinema, ei ole määrav
„võimaluste ja ohtude väljaselgitamine“. Kannapööre Loksa suhtes
tehti ja silmad lõid särama ikka 800
000 euro suuruse toetuse nimel, kui
Loksa tõepoolest Kuusaluga vabatahtlikult ühineks.
Huvitav on ka Enn Kirsmani mõttekäik, mille kohaselt Loksa linna
ja Kuusalu valla audiitorid oleksid
teineteisele enne omavalitsuste ühinemist vastastikku auditid teinud,
selgitamaks välja linna ja valla tegeliku majandusolukorra. Sest Kirsman ei usalda IRL juhitava rahandusministeeriumi andmeid. Mina
küll usun! Aga ma ei usu, et meie
audiitorid oleksid sellise nõustunud
ettepanekuga kontrollida teineteise
pädevust.
Ja veel pärl Enn Kirsmani kommentaarist: „Kui peaks selguma,
et ülevõtmise tulemusena Kuusalu
valla toimetulek halveneb, kavatseme vabariigi valitsuselt nõuda
õiglast kompensatsiooni...“ Milleks
siis Loksa linna ÜLE VÕTTA, kui
„võimalused ja ohud“ jäid välja selgitamata! Tahtmise korral võinuksite
liituda Riigikohtusse pöördunud valdadega, et oma õigusi kaitsta.
Ma saan aru, et Enn Kirsmann on
tänaseni kibestunud kurbadest kogemustest Tallinna haridusameti juhatajana enam kui tosin aastat tagasi
ja eriti sellest ametist „lahtisaamisest“. Aga ega siis Keskerakond
selles süüdi ei olnud kui Kirsmann
tööga hakkama ei saanud.
Teadmamees, Rainer Kerge jutustab,
et loomad valetavad end suuremaks,
tugevamaks, mürgisemaks. Konnarahva pulmaajal on tavaline, et
isakonn ronib mõne kõrgema mätta
otsa ja laulab seal nagu Pavarotti.
Emakonnadel kohe põlved nõrgad:
selline mees, lähen talle kaasaks!
Ka naabervalla kolleegi tegemisi,
ütlemisi ja arvamisi käimasoleva
haldusreformi vallas iseloomustab
tabav ütelus – õhku täis nagu konn!
Rein Heina
Loksa Linnavolikogu esimees

nõustamisel käinud ja mittekäinud
taotlejatel. Taotlejatele viiakse läbi
infopäevad, millest teavitatakse
arenduskoja kodulehel
www.arenduskoda.ee,
liikmesomavalitsuste kodulehtedel ning
kohalikes lehtedes. Jälgige reklaame!
Heiki Vuntus, tegevjuht
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Toimus seminaride
päev Viinistul

Firma Nordic Houses tegi kingituse
loodushariduse heaks

27. augustil toimus Viinistul seminaride päev “Pärispea poolsaare
rannakülade elukeskkonna väärtustamine, hoidmine ja edasiarendamine“.
Seminaride päeva toetasid KÜSK summas 1692,00 € ja Kuusalu vald.
Esimene seminar toimus kalatraaleril. Esialgselt oli mõeldud traaleriga
liikuda seminari toimumise ajal Juminda poolsaarest kuni Viinistu sadamani,
kuid tormi tõttu oldi sunnitud tegevust muutma. Traaler seisis tormivarjus
ning seminar toimus Viinistu sadamas. Kuid kõigele vaatamata, oli see
ääretult huvitav. Keskseteks teemadeks olid elu kalurikülades, seal asuvatest
taludest ja nende nimedest, rannakeele säilitamisest ja kalapüügist. Merega
seotud poolsaare lugusid jutustas Viinistu küla elanik Milvi Manitski. Eriti
jäi nendest kõlama lause „Meri annab, meri võtab“. Lood olid huvitavad ja
kaasakiskuvad. Rannakeelest ja rannakülade ajaloost rääkis Urve Toompuu.
Lugude vahele esitas Kaisa Kaisel mereteemalisi laule ja ballaade.
Külalistena olid Viinistule kutsutud MTÜ Käsmu Vabatahtlik Merepääste,
Pärispea Vabatahtlik Päästeselts ja Juminda Vabatahtlikud Merepäästjad.
Viimased ei saanud tormi tõttu osaleda. Kuid Pärispea ja Käsmu
vabatahtlikud päästjad andsid kohaletulnutele korraliku koolituse: kuidas
merel ohu korral käituda, miks ja kuidas tuleb kasutada päästevahendeid.
Päästeparve otstarvet ja päästeparve kasutamist, sinna ronimist ning kaaslaste
aitamist demonstreeriti vees. Kuna kõike tehti meres, mis jättis väga tõetruu
pildi uppumisohtu sattunud inimeste päästmisest. Täname MTÜ Käsmu
Vabatahtliku Merepääste ja Pärispea Vabatahtliku Päästeseltsi meeskondi.
Oleme oma turvalisuse usaldanud tublidesse kätesse.

Väikestele tegid rõõmu nägude maalingud ja MTÜ Lahemaa Mereklubi,
läbi mille said ka kõige pisemad teada, kuidas mereääres ja merel paadis
või laeval käituda, mis on ohud. Kuna on Merekultuuri aasta, siis osalesid
lapsed mereteemaliste joonistuste võistlusel. Auhinnatud said kõik tööd.
Lahemaa Rahvamuusikud esitasid kuni pimeduse saabumiseni mereteemalisi
rahvalaule ja tantse. Ansambel A-LA kandis ette meeleolukamaid laule, mis
kutsus rahva tantsu lööma. Tuled süüdati seekord rannal nende auks, kes
merele jäid.
MTÜ Viinistu Külaselts tänab MTÜ Lahemaa Mereklubi, Lahemaa
Rahvamuusikuid ning ansambel A-LA-d, kes aitasid sellel tormisel õhtul
meeleolu luua ja seda inimeste südames hoida.
Olete kõik kutsutud meile külla 2017. aastal Viinistu küla juubelisuve
üritustele.
Laivi Kirsipuu
MTÜ Viinistu Külaselts liige
HELKUR ON KÕIGE ODAVAM
ELUKINDLUSTUS!
OLE SILMAPAISTEV JA NÄHTAV
KAASLIIKLEJATE SUHTES!
VÕTA LOKSA HELKURIPUULT
(MUUSIKAKOOLI JA ALGKLASSIDE
MAJA TEE ÄÄRES) OMALE HELKUR,
KUI SUL SEDA EI OLE!
KUI SUL ON KODUS KOGUNENUD
HELKUREID, SIIS VÕID SA SINNA
JUURDE RIPUTADA, ET KA TEISED
SAAKSID OMALE HELKURI!
Suur tänu Loksa Linnavalitsusele, kes
hoolib oma inimestest ning võimaldas
osta helkureid!

Loksa Noortekeskus

Kuidas läheb Noorte Tugilal?
Noorte Tugila (www.tugila.ee) programmiga on oktoobrikuuks liitunud 137 kohalikku
omavalitsust. Programmist on kogukonnaellu naasmisel tuge saanud 1400 noort üle
Eesti, kes Tugilaga liitumise hetkel ei õppinud ega töötanud.
Suve hakul moodustati Loksa, Kuusalu ja Vihula koostöögrupp, eesmärgiga
parandada nende piirkonna noorsootöö kvaliteeti, ühine eesmärk on kolme KOVi
noorte liitmine, lähtudes nende huvidest ja vajadustest. Loksa-Kuusalu Noorte Tugila
on alustanud koostöövõrgustiku ja tegutsemispiirkonna suurendamisega, et pakkuda
teenust suuremas piirkonnas ning aidata neid noori, kes ei õpi ega tööta.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridusja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
Diana Nooska

Tänavu sügisel, 8. septembril avati kõigile huvilistele
kasutamiseks linnuvaatlustorn Vihasoo rannaniidul,
mille ehitas firma Nordic Houses heategevuskorras.
Linnuvaatlustorni kinkimine loodusharidusega tegelevale Eru lahe Rannarahva Seltsile oli Seltsi liikmetele enneolematult suureks sündmuseks.
Linnuvaatlustorni rajamise idee oli küpsenud juba 15
aastat. Selle algatasid ornitoloogid Rootsi Falsterbo
Linnuvaatluse Observatooriumist, kes külastasid meid
Turbuneemes aastal 2001. Nad tegid ettepaneku kaasata
Eesti Balticumi rändlindude vaatlusvõrgustikku. Rajada
seega vastavad keskused nii Turbuneemes (endises piirivalvekordonis) kui ka Matsalus ja Vilsandil. Kahjuks
tookord toetust ei saadud.
Hea koostöö tulemusena Kuusalu vallas (Kosu külas ja
Kolgas) tegutseva firma Nordic Houses (esindaja Argo
Saul) ja MTÜ Eru lahe Rannarahva Seltsi (esindaja Linda Metsaorg) vahel valmis lõpuks linnuvaatlustorn kahe
aasta jooksul (26.03.2014-8.09.2016)

Linda Metsaorg tänas
häid koostööpartnereid
Eduka koostöö alused
Firmal Nordic Houses kui ka Eru lahe Rannarahva
Seltsil on eesmärgiks oma tegevusega suunata inimesi
märkama ja hoidma meie elukeskkonda elamisväärsena.
Firma Nordic Houses motoks on „Rohkem aega elada“,
mille nimel ehitatakse tervislikke puitmaju nii Eestis
kui välismaal. Argo Saul: „Meie vabaajamaja katus ja
seinad on siberi lehisest, mis muutub ajas hallikaks ja
ühtlustub loodusega. Lehis on kõrge vaigusisaldusega
ega vaja eraldi puidukaitsevahendeid, sellest tulenevalt
vajab maja vähem hooldamist“.
2015. aastal andis Eesti Puitmajaliit aasta parima tehasemaja tiitli Nordic Houses KT vabaajamajadele. Eru
lahe Rannarahva Seltsi tunnustati meenega „Keskkonnakäpp“ kogukonna kaasamise eest 2015.
Kogukonna kaasamine
Koostööleping (Nordic Housese ja Seltsi vahel) nägi
ette, et firma ehitab linnuvaatlustorni sponsorluse korras, kuid Selts teeb selleks vajaliku eeltöö ja hakkab
hiljem seda haldama.
Linnuvaatlustorni rajamisele kaasati Seltsi poolt Keskkonnaamet, Tallinna Linnuklubi, Kuusalu Vallavalitsus,
OÜ Lahe Maamees jt. Oma eravalduses oleva kinnistu
andis kasutada Carmel Migur. Linnutornile sobiva asukoha valis tuntud kohalik linnumees Meelis Allemann
Vihasoo külast. Linnuvaatlustorn asub nüüd Vihasoo
rannaniidul Eru lahe poole suunduva sügava kanali lõpus vahetult enne rannaroostikku. Eru lahe äärse tee

servas on Kuusalu Vallavalitsuse poolt rajatud parkla
linnuvaatlejate autodele, mis asub esialgselt jalaka, nüüd
künnapuuks määratud looduskaitsealuse puu lähedal.
Linnuvaatlustorni avamine
Linnuvaatlustorni avasündmus leidis aset 8. septembril
2016.a. kui Lahemaa rahvuspark korraldas oma 45. sünnipäeva puhul koolinoortele rannalooduse päeva Pärispeal. Enne rannalooduse rajale minekut osales üle 200
õpilase erinevatest koolidest (Põlula, Tapa, Kadrioru
Saksa, Viimsi, Haljala, Rakvere) linnutorni avamisel
ja esimesel linnuvaatlusel. Eru lahe Rannarahva Seltsi
koostatud ja tellitud infostendi juures tänas Linda Metsaorg häid koostööpartnereid. Eru lahe loosaarte linnustikku tutvustas Kaja Peterson. Ta märkis, et linnuvaatlustorn on rajatud Lahemaa rahvuspargis rahvusvahelise
tähtsusega linnualale, kus saab jälgida Eru lahe loosaartel (Suur-, Keskmine ja Väikelood) pesitsevaid linde
(kühmnokk-luiged, hõbe-ja kalakajakad, hahad jt. ning
alates 1997. aastast kormoranid). Vihasoo rannaniidul
on näha pesitsusajal partlastest rägaparti ja luitsnokkparti, kurvitsalistest punajalg-tildrit jt. liike. Olukord
rannaniidul muutus lindudele soodsamaks kui siin hakkasid Diana ja Arno Pärna 2012. a. karjatama loomi,
et hooldada ja taastada rannaniitu. Jälle näeme rändeajal suurte parvedena peatumas ja rannaniidul toitumas
sookurgi, suur-laukhanesid ja valgepõsk-laglesid.
Thea Perm viis külalised uude linnuvaatlustorni, kus
juhendas lindude tundmist.
Linnuvaatluspäevad Vihasool
Kohe järgmisel päeval pärast linnutorni avamist tegi
kogu Vihasoo koolipere matka linnuvaatlustorni
L. Metsaoru juhendamisel jälgiti läbi vaatlustoru veelinde Eru lahel. Märgati, et koos hallhaigrutega olid
kohal meile seni vähetuntud hõbehaigrud. Linnuvaatlustorni külastasid septembrikuu jooksul arvukalt Viimsi
kooli 9. klasside õpilased (7 klassi), kellel oli hea võimalus täita rahvusvahelise Läänemere projekti (BSPBaltic Sea Project) lindude ökoloogia programmi, kuna
kool sai finantstuge KIK projekti kaudu.
1.-2. oktoobril toimusid rahvusvahelised linnuvaatluspäevad (Birdwatch). Laupäeval, 2. oktoobril tulid uut
linnutorni uudistama ligi 30 kunagist Tallinna Loodusmaja ringide õpilast ning Tallinna 3. keskkooli bioloogia
süvaõppeklassi 1991.a. lõpetanud, kes sündisid samal
ajal kui loodi Lahemaa rahvuspark 45.aastat tagasi.
Linnuretk Nordic Housese töötajatele
Tänutäheks linnuvaatlustorni rajamise eest korraldasid
Eru lahe Rannarahva Selts ja Tallinna Linnuklubi 2. oktoobril linnuretke Nordic Houses’e töötajatele (26 osalejat) Alustati vaatlustega linnutornis ja jätkati Pärispeal
Mähuotsas ja Purekkaril. Retk lõpetati ühise lõunalaua
taga Viinistul.
Linnuvaatluse tulemused Eru ja Hara lahe rannikul
saadeti Eesti Ornitoloogiaühingule.
Linnutorn võimaldab nüüd kõigil huvilistel linnuelu
põhjalikumalt uurida ning jälgida muutusi linnuriigis,
mis omakorda peegeldavad meie elukeskkonna tervist.
Hoiame seda paika nii lindudele kui inimesele.
Linda Metsaorg
Eru lahe Rannarahva Seltsi juhatuse esimees
/linda.metsaorg@mail.ee/
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Loksa Noortekeskuses on põnevaid ettevõtmisi
Oktoobris alustas Loksa Noortekeskuses tegevust käsitööring.
Läbi erinevate projektide oleme
aru saanud, et noortele meeldib ise
oma kätega valmistada põnevaid
asju. Juhendaja Liivi õpetuse järgi
on noored teinud juba helkureid,
kastanitest põnevaid meisterdusi,
värvinud mandalaid.
Käsitööring toimub igal neljapäeval kell 16.00-18.00. Noortekeskuse
eripäraks on ka see, et noor tuleb
kohale siis kui ta jõuab, st kui täpselt
alguseks kohale ei saa tulla, siis võib

jooksvalt tegevusega liituda.
Kasutame võimalikult palju taaskasutust, tasuta materjale ja kodus
tarbetult seisvaid vahendeid, millest
saab noorte fantaasiaga teha super
põnevaid asju!
Ees ootab meisterdamised isadepäevaks ja jõuludeks ning kui
kellelgi on jäänud seisma kasutult
käsitöömaterjale, vahendeid, siis me
leiame rõõmuga neile rakendust.
Margit Amer
Loksa Noortekeskuse juhataja

Julge olla silmapaistev!
mis helendab peale loodusliku või
tehisliku valguse käes laadimist.
Sobib eriti keskkonda, kus on
kehv või olematu tänavavalgustus.
Mugav paigalda riiete, selja- või
koolikoti külge.

Tekst: Gerli Grünberg,
Maanteeamet
Fotod: Laura Arum-Lääts ja
Maanteeamet
Eelmisel aastal jättis liikluses
elu 24 jalakäijat, kellest 16 said
surma pimedal ajal. Hukkunutest
vaid kolm kandsid helkurit.
Eestlaste meelestatus helkuri
vajalikkuse osas on ülikõrgeviimaste küsitluste kohaselt on see
näitaja üle 14-aastase elanikkonna
seas 91% ja ja laste puhul suisa
99%. Tegelikkuses kinnitab enda
rõivale mõne nähtavaks tegemise
vahendi vaid 66 % täiskasvanutest.
Reeglina on nad naised, üle
65-aastased; maakonnakeskuste,
väiksemate linnade ja alevite
elanikud ning inimesed, kes liiguvad
võrdselt nii autoga kui jalgsi. Kuidas
aga säästa nende elusid, kes ei
kanna reflektorit seetõttu, et pole
leidnud sobivat või on kord ostetu
ära kaotanud? Valdavalt on nad
19-34-aastased, mehed, tallinlased ja
igapäevased autosõitjad.
Tõenäoliselt on paljud jalakäijad
pimedas liikudes imestanud, miks
autojuhid neid ei näe. Roolikeerajad
seevastu on üle elanud mitmeid
ehmatushetki, kui tee äärde ilmub
ootamatult tume siluett, mis sama
müstiliselt, kui ilmus, ka kaob.
Nottinghami teetööline Percy Shaw
oli pea 80 aastat tagasi valgustamata
teel sõites samas situatsioonis.
Oma abitus ja ebaturvalises
olukorras tekkis tal aga geniaalne
idee, mis viis helkuri leiutamiseni.
Nimelt märkas mees teepervel
kassi, kelle silmad peegeldasid
autotulede valgust. Kassi, aga ka
süvaveekalade ja maismaakiskjaliste
silmade võime peegeldada
silmadele langenud valgust, saigi
esimese helkuri tehnoloogilise
lahenduse keskmeks.
Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri kõrval on viimastel aastatel
lisandunud palju innovatiivseid
lahendusi, mis pakuvad
iseseisvalt või koos klassikalise
helkuriga pimeda ajal liikudes
tõhusat kaitset. Maanteeameti,
Prike ning kindlustusseltside
Seesam, IF ja PZU koostöös
sündinud helkurkampaania „Olen
silmapaistev“ fookuseks ongi nende
tutvustamine ja seeläbi inimeste
inspireerimine. Võime kindlalt
väita, et valik on lai ning igaühe
jaoks on olemas sobiv toode.
Kindlasti peab aga arvestama, et
kõigil toodetel ei pruugi kehtivat
sertifikaati olla. Kuigi kasutatud
materjal võib vastata tehnilistele
nõudmistele, ei ole väiketootja jaoks

Rattasusside katted on enamasti
neoontoonis, et tagada hea silmapaistvus. Lisaks sellele kaitsevad
jalanõusid ka pori ja mustuse eest
ning tagavad lisasoojuse.
Helendav seljakotikate on erksat
värvi ja kaetud valgustpeegeldavate
ribadega, mis tagavad pimedal ajal
nähtavuse kuni 100 m kaugusele.
Veekindel materjal kaitseb koti sisu
ka vihma eest!
Helkurtraksid on saadaval eri
lõigete ja disainiga. Sobivad nii
tervisesportlasele, jalg- kui ka
mootorratturile. Efekti tagavad
neoonvärv ja helkurribad. Elastne
vöö aitab enda kehakuju järgi
suuruse parajaks timmida.
alati põhjendatud taotleda aja- ja
ressursimahukat CE-märgistust.
Teisalt kuluvad helkurribadega
rõivad ja helkur-sprey´ga üle
pihustatud esemed kasutamise
käigus ning nende peegeldavad
omadused aja jooksul kahjustuvad.
Helkurribadega väliriiete
keskmiseks „elueaks“ peetakse kuni
25 pesukorda.

Helkurlõngast ja -niidist
tooteid saab osta valmiskujul,
kuid käsitööhuvilise jaoks on
olemas ka spetsiaalne helkurniiti
sisaldav helkurlõng. Saadaval
on ka helkurniit, mida saab koos
meelepärase lõngaga mütsidesse,
sallidesse ja kinnastesse kududa,
kasutada heegeldamiseks ja
tikkimiseks.

Liiklusohutuse seisukohalt on
kõik uudsed lisavahendid enda
märgatavuse suurendamiseks
aga väga soositud. Ülekäigurajal,
kõnniteel või bussitaskus oodates,
aga ka maanteel teed ületades
ei paista vaid ühele kehapoolele
kinnitatud reflektor sõidukijuhile
piisavat hästi ning tal ei jää aega ohuolukorrale adekvaatselt
reageerida. Sestap on soovituslik
kanda korraga mitmeid eri funktsiooniga valgustpeegeldavaid
tooteid, millest üks peaks olema sertifitseeritud. Toome välja
neist kõige põnevamad, mis
sobivad nii noorele kui vanale, tervisesportlasele kui ka
pühapäevajalutajale.

Helkurkleebiseid on eri kuju
ja suurusega, kuid eelistada
võiks CE-märgistusega variante.
Need tagavad hea nähtavuse nii
rõiva selja- kui ka esiosale ja eri
kõrgustele paigutatult. Uudse
lahendusena pakutakse helkivaid
helkurkangast kujundeid, mida saab
riietele triikrauaga kinnitada.

10 ägedat võimalust olla
silmapaistev
Helkuraerosool on mugav
pihustatav vahend jalgrattaraamile,
lapsevankri ratastele, rõivastele,
jalatsitele, seljakotile ja kiivrile.
Saadaval erinevate materjalide
jaoks. Arvestada tuleb, et helkursprei-kiht ei püsi igavesti,
seetõttu peab esemeid regulaarselt
aerosooliga värskendama.
Laetav helkur koosneb plastmassist
helkurist ja silikoonist kestast,

Helkurteip on tugeva liimiga
peegeldav 3M materjal, mida saab
sobivasse suurusesse lõigates
kasutada igal pinnal. Eriti lihtne
on selle abil oma käimiskepid
silmapaistvaks teipida.
Helkurpulgad jalgratta kodaratele
on efektsed, lihtsalt paigaldatavad
sertifitseeritud pulgad, mis helgivad
360 kraadi.
LED jalanõud on led-ribadest
tallaga, mida on saadaval nii lastele
kui ka suurtele.
Siin toodu on ainult murdosa võimalustest. Helendavad tossupaelad,
helkurprossid ja käsitööhelkurid,
LED-kõrvarõngad, helkurseljakotid,
helkurribadega kodumaine rõivadisain
ja palju muud ootab avastamist. Näita,
kuidas sina end nähtavaks teed. Lae
üles oma foto lehele silmapaistev.ee ja
osale auhinnamängus.

Nõuandeid eakatele
turvalisema elukeskkonna
nimel
Viimasel ajal on palju kõneldud sellest, et Balti riigid on rahvastiku
vananemise tõttu ühed kõige haavatavamad riigid maailmas. Kõige enam
mõjutab see riigi majandust, kuid kindlasti on sellel mõju ka riiklikule
siseturvalisusele. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika arengusuunad
aastani 2018 kätkeb osalt just seda, et nii eakad kui alaealised on üks peamisi
sihtrühmi Eesti Vabariigis, kes on siseriikliku turvalisuse poole pealt ühed
haavatavamaid ning kelle teadlikust tuleb tõsta.
Kuna käes on sügis, pime ja külm aeg, siis just see on parim aeg selleks,
et meelde tuletada ja õppida juurde nippe, kuidas end ja oma vara kaitsta
saame. End saame liikluses kaitsta olles tähelepanelikud, õiguskuulekad
ning sellega eeskujuks kõikidele kaasliiklejatele, eriti väikestele.
Ise enda ja vara kaitsmine
Ikka ja jälle kuuleme lugusid sellest, kuidas mõni vanemaealine kodanik saab
petta libaametniku telefonikõne tõttu või suisa eluruumidesse trügiva inimese
näol. Politsei saab sageli teateid analoogsetest juhtumitest. Heausklikelt
inimestelt püütakse raha välja petta erinevatel viisidel – enamlevinud
skeemi kohaselt pakutakse inimestele esemeid, mis algselt on justkui tasuta,
kuid hiljem hakatakse kauba eest siiski raha nõudma. Seda summas, mida
kaup oma kvaliteedilt kindlasti väärt ei ole. Pealetükkivatesse kahtlastesse
müüjatesse tasub suhtuda ettevaatlikkusega.
Kõik, kes sarnaste müüjate ja olukordadega kokku puutuvad, palub politsei
kirja panna kauplejate sõiduki number või muud andmed, mis aitavad inimesi
hiljem tuvastada ning edastada need enda valla piirkonnapolitseinikule.
Sellega võib ära hoida ka teiste ohvriks langemise.
Üha enam on suurenenud ka inimeste arv, kes langevad telefonikelmuse
ohvriks. Ehkki ühiskonnas ollakse üsna hästi kursis, mis on libakõned ja
kuidas vastava kõne korral käituda, õnnestub kelmidel ikkagi leida inimesi,
kellelt raha välja petta.
Sageli on kannatanud just eakad inimesed. Kõnes nõutavad summad on algselt
suured, kuid tihti lepitakse ka väiksemate summadega – peaasi, et ohvrilt raha
kätte saada. Teadaolevalt on kelmidel õnnestunud eakatelt välja meelitada
summasid alates paarisajast eurost kuni kümnete tuhandete eurodeni.
Peamiselt helistatakse lauatelefoni numbrile, mis tavaliselt on leitud
telefoniraamatust, esitletakse ennast kõne saanud inimese sugulase või
lapsena. Helistamise põhjuseks öeldakse, et on juhtunud õnnetus, mille
lähedane on põhjustanud. Nõutakse raha, et vältida kriminaalmenetluse
alustamist, kompenseerida väidetavale kannatanule kahju või katta
ravikulud. Hääle või kõnemaneeri muutusi põhjendatakse õnnetuses saadud
näotraumadega.
Kõnede läbivaks jooneks on aga see, et ohver “halvatakse” tema lähedasega
toimunud õnnetusest teatamisega. Edasi kiirustatakse kõnesaajat enda või
lähedase andmeid jagama, et olukorda kiirelt heastada.
Siinkohal on kõige olulisem jääda rahulikuks ja pettusekahtluse tekkides
paluda helistaja telefoninumbrit, et talle hiljem tagasi helistada. Tavaliselt
loobuvad kelmid siis edasisest suhtlemisest.
Jagage kindlasti seda teavet oma sugulaste, tuttavate ja sõpradega, kindlasti
ka lastega, sest kelmid otsivad kergeusklikke ohvreid pidevalt. Kui teil on
eakad sugulased, kes elavad eraldi või viibivad suurema osa päevast üksi,
selgitage neile kelmuse skeeme. Veenduge, et nad said aru ning teavad,
kuidas sellistes olukordades käituda.
Mida teha, kui kahtlustate pettust?
•
Säilitage rahu.
•
Fikseerige võimalusel telefoninumber/sõiduki registreerimisnumber.
•
Küsige täpsustavaid küsimusi.
•
Paluge endale hiljem tagasi helistada.
•
Katkestage kõne.
•
Võtke mõtlemisaega.
•
Kontrollige infot, helistage lähedastele või tuttavatele.
Ning kõige selle juures ei tasu unustada, et Eesti riigi esindajad, nende seas
politseinikud ei hakka mitte kunagi, mitte mingil põhjusel nõudma inimestelt
sularaha.
Liiklusohutus
Sügise saabumine muudab järjekindlalt ilmastikuolusid ning mõjutab ka
liiklusohutust. Õhtud ja hilised öötunnid on juba jalakäija jaoks piisavalt
pimedad, et helkuri kandmine taas kesksele kohale tuua. Politsei soovitusel
võiks nööri otsas rippuvat helkurit kanda põlvekõrgusel ja sõiduteepoolsel
küljel, kuna just siis on tõenäosus autojuhile märgatud saada kõige suurem.
Et enda nähtavamaks muutmist veelgi parandada, võib kasutada helkurivesti
või mõnda muud valgusallikat, kuid kindlasti peab meeles pidama, et nende
abinõude kandmine ei anna jalakäijale liiklusohutuse mõttes täielikku garantiid.
Lisaks jalgsi liikumisele on paljudele suureks abiliseks ühest punktist teise
jõudmisel jalgratas. Ka jalgrattale kehtivad elementaarsed nõuded: päevasel
ajal ees valge- ja taga punane helkur, töökorras pidurid ning signaalkell.
Pimedal ajal jalgrattaga sõites peab lisaks helkuritele põlema taga punane
-ja ees valge tuli.
Väga paljud kohalikud omavalitused on enda elanike liiklusturvalisusesse
panustanud. Eelkõige on rajatud külakeskustesse ja alevikesse ning nende
ümber kaasaaegseid valgustusega kõnni- ja kergliiklusteid, mida politsei julgelt
soovitab kasutada jalakäijatel ja jalgratturitel. Kuid kindlasti ei tohi liiklemisel
langeda mugavustsooni ja üleüldiselt peab olema väga tähelepanelik,
võimalikke ohtusid tuleb ette aimata ning võimalusel neid ennetada.
Turvalist sügist ning ohutut liiklemist!
Kristo Tamsalu
Ida-Harju politseijaoskond, piirkonnapolitseinik
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Noorsootöö nädal
Esmaspäeval, 7. novembril algas noorsootöö nädal, mis kandis loosungit
“Lugude kõla”. Noorsootöö nädala eesmärk on tõmmata tähelepanu
noorsootöö mitmekesisusele, väärtusele ja mõjule läbi edulugude;
suurendada avalikkuse teadlikkust noorsootööst ja noorsootöötaja ametist.
Antud nädala raames toimus 11. novembril ka Loksa Kultuurikeskuses
infopäev noortele “Kool läbi - mis edasi”. Kohale oli kutsutud erinevad
spetsialistid Töötukassast, Rajaleidjast ning Kaitseressursside Ametist.
Samuti oli teemaks ka rahvusvahelised võimalused ja tutvustasime ka Noorte
Tugilate tööd. Iga noor sai valida endale kaks meelepärase teemaga töötuba
ning kindlasti palju huvitavat informatsiooni erinevate võimaluste kohta.

KIK-i poolt rahastatud projekt
„Keskkonnateadlik Loksa Gümnaasium”

Diana Nooska
Loksa/Kuusalu Noorte Tugila spetsialist

Sügisel käiakse ka laagris!

Väike Harmi kool, kus igapäevaselt õpib 27 last, pidi koolivaheaja viimastel
päevadel ära mahutama Harju maleva 234 kodutütart, noorkotkast ja nende
juhendajad. Harju maleva selle aastane Sügislaager oli indiaani teemaline.
Kogunemine oli 29. oktoobri hommikul kell 10.00. Avarivistusel andsid
oma head sõnad laagri õnnestumiseks korraldajad, kaitseliidu ülem
brigaadikindral Meelis Kiili ja teema kohaselt indiaanipealik Lendav Kotkas.
See järel loeti noored üle ja jagati vanuse järgi gruppideks. Vanemad noored
asusid tegutsema õpitubades, kus valmistati vibusid ja nooli, kooti matte
vigvamite jaoks. Nooremad läksid matkama. Selleks, et jõuda õigesse kohta,
tuli tunda kaarti ning pidi oskama määrata oma asukohta. Tee peal olid
erinevate ülesannetega punktid, mis tegid matka lõbusamaks.
Selles päeval sai veel meisterdada endale unenäo püüdjat, erinevaid pille,
millega veidi müra teha, lõkkeõhtul indiaaniteemaliselt tutvustada oma
rühma, vaadata multikat ja oligi käes öörahu aeg.
Järgmine päev jätkus uute õpitubadega, kus oli põnev ehitada silda ilma
ühegi naela või nöörita, aga, mida mööda sai kõndida. Erinevaid kannatanu
transportimise võimalused käepärastest vahenditest sai ka läbi teha ja järgi
proovida.
Nooremad said enda energiat välja elada ka põnevas teatevõistluses kui ka
teistmoodi jalgpallilahingus, kus tavalise palli asemel oli suur hüppepall.
Vibulahingud mõlemal päeval olid kindlasti põnevaimad hetked laagris.
Juba õhtuhämaruses toimus lõpurivistus ning oligi aeg taas bussidesse istuda,
et kodu poole sõita.
Sellega sai ka koolivaheaeg läbi, sest juba järgmisel päeval algas uus
õppeveerand.
Margit Amer, Loksa rühma juht

KIK-i poolt rahastatud projekt
„Keskkonnateadlik Loksa
Gümnaasium”
Oktoobris jätkus septembris alanud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) poolt rahastatud projekti
tegevus. Toimus 5 väljasõitu
erinevatesse looduskeskustesse.
Alljärgnevalt õpilaste muljeid nähtu
ja kogetu põhjal:
3. oktoober Tartu Loodusmajas
(7.b, 8.a, 11. klassid)
Tutvuti põgusalt loodusmaja
tegevustega ja seejärel asuti tööle
Läänemere ökosüsteemi käsitlevates
õpitubades. Oli väga põnev uurida
erinevaid kalu ning proovida ise
katseliselt puhastada naftareostust.
(8.a ja 11. klass)
Oli väga tore päev. Palju häid ja
huvitavaid ülesandeid. Kena maja
talveajaga. Palju uusi teadmisi
Läänemerest. (7.b klass)
7. oktoober Aegviidu
Looduskeskuses (1.a-4.a klassid)
See oli tore reis loodusesse, kus
meile räägiti metsas kasvavatest
ravimtaimedest ja näidati erinevaid
seeni.
Veel õpetati meile kuidas matkal
käituda ja millised asjad peavad
kindlasti matkakotis olema.
Oli väga huvitav, kui meile
räägiti, kuidas teha onni, kui oled
juhuslikult matkal ära eksinud.
Sellised teadmised väga vajalikud ja
kasulikud.
Oli tore olla koos klassikaaslastega
looduses. Meile meeldis see sõit
väga.
10. oktoober Alutaguse
Looduskeskuses (8.b-9.b klassid)
Kirde-Eesti väikese õppematka eesmärgiks oli tutvuda kaevurite raske
tööga ja põlevkivi kaevandamise
avatud meetodiga.
Lisaks toimus huvitav ekskursioon
karjääri territooriumil, lõbus “Safari” kastiga veoautos ja jalutuskäik
kaevurite töö kõige raskemasse
paika – sügavaimasse põlevkivi
kaevandamise šahti. Jalutuskäigu
ja sõidu ajal me tegime peatusi ja
imetlesime maalilisi vaateid, läbisime järske laskumisi ja tõuse ning
isegi vee poolt põhjustatud takistusi.

Samuti uurisime me jalutuskäigu
ajal põlevkivi füüsikalisi omadusi.
Sellel põneval teekonnal leidis iga
külastaja enda jaoks midagi huvitavat.
17. oktoober Kauksi
Looduskeskuses (2.b-4.b klassid)
Me asusime teele hommikul ja
teekond oli pikk. Kui me kohale
jõudsime, siis meile tuldi vastu ja
räägiti, mida me hakkame tegema.
Alguses meile näidati joonisfilmi
sügisest ja me saime teada, et lehed
muutuvad kollaseks, punaseks ja
langevad maha seoses päikesevalguse vähenemisega. Saime teada ka, et
siilid tegelikult ei söö õunu.
Peale seda me suundusime metsa.
Me nägime erinevaid puid ja meile
näidati, kuidas saab määrata kuusepuu vanust. Meile näidati ka oravate
ja rähnide poolt näritud käbisid. Me
nägime erinevaid seeni ja isegi neid
seeni, mis kasvavad puude peal.
Metsas oli vaikne ja ilus.
Peale seda me suundusime Peipsi
järve äärde. Rannas me nägime erinevate loomade jälgi ja rannakarpe.
Me tegime palju fotosid ja ostsime
suveniire. Reis oli huvitav ja lõbus.
Suur tänu korraldajatele ja õpetajatele selle reisi eest. (3B klass)
Jalutuskäik vaikses sügiseses metsas, loomade ja taimede elu jälgimine, ääretult suur Peipsi järv, huvitav
matkajuhi jutustus, kuum tee värskes õhus ja loomulikult ka suveniiride ostmine mälestuseks. Selle
kohta, et reis oli värvikas ja kasulik
sündmus, räägib see, et lapsed va-

hetasid veel pikka aega omavahel
nähtu kohta muljeid ja peale ekskursiooni vastasid hästi küsimustele.
Suur tänu korraldajatele sellise huvitava reisi eest!
(2B klass)
18. oktoober Emajõe-Suursoo
Looduskeskuses (5.a-7.a klassid)
Loksa Gümnaasiumi 5.-7. klassi
eestikeelsete klasside õpilased
Emajõe Suursooga. Pika sõiduaja
sisustas paaristöö, kus oli vaja
nutiseadme abil fikseerida läbitavate
valdade pindalad ning rahvaarvud
ja seejärel võrrelda kahte pingerida.
Lisaks sellele oli vaja leida
läbitavate maakondade suurimad
veekogud ja kõrgeimad mäed.
Tegevus tekitas omajagu elevust ja
sõit Kastresse ei tundunudki pikk.
Õppekäigu ajaks jagunes seltskond
kaheks grupiks. Selgeks said soode
liigid ja mitmed spetsiifilist pinnast
ja kasvukeskkonda nõudvad taimed
(vaevakask, sookask, tarn, sookail
jne). Nägime ka kopra tammi ning
veendusime raba- ja metsapinnase
erinevuses spetsiaalse õppevahendi
abil. Tagasiteel toimus viktoriin, kus
olid küsimused läbitavate valdade,
sealse looduse ja kultuuritegelaste
kohta. Väikse sirutuspeatuse tegime
Emumäel. Kurb, et Pandivere
kõrgustiku kõrgeimal künkal
jalutamine on muudetud tasuliseks.
Riina Paartalu
projekti koordinaator
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Õpetajate päev Loksa lasteaias
Ei jõudnud alata uus õppeaasta, kui saabus 5. oktoober, õpetajate päev. Kõik
lapsed, koos õpetajaabidega, elevuslikus meeleolus, kogunesid saali. Nende
juurde peole tuli Kratt ja siis ootamatult selgus, et õpetajaid ei olegi. Nad
sattusid Bjaka juurde vangi, kes sidus neid paksu köiega ja peitis koridori.
Sõbralike hüüete “eh-eh“ saatel tõmmati õpetajaid saali sisse. Bjaka esitas
kõigile tingimuse: et lapsed saaksid oma õpetajaid tagasi ja õpetajad,
omakorda, taasühineda lastega, peavad nad teineteisele ees esinema. Lapsed
mängisid Krati ja Bjaka poolt pakutavaid liikumismänge, aga õpetajad
lugesid luuletusi, laulsid laule ja mõistatasid mõistatusi. Tingimus osutus
väga lõbusaks ja kõik said ohtrasti naerda. Peo lõpus võttis sõna direktor
luuletuse ja lahkete soovidega. Pidu saalis lõppes, kuid pidulik meeleolu
kestis veel terve pika päeva.
Olga Trubotšev õpetaja
Natalja Kalinina
õppealajuhataja

Tulest targem!
Kõige ohtlikum ja hirmsam inimese jaoks on tulekahju. 14. oktoobril
külastasid meie lasteaeda Loksa komando päästjad, kes tutvustasid
„Päevakoerte“ ja „Sipelgate“ rühma lastele programmi „Tulest targem“.

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester harjutas Loksal
28.-29.oktoobril toimus Loksa
Muusikakoolis Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri (HNPO) plaaniline
sügislaager.
Seekord otsustas orkestri juhatus, et
lisaks pillimängule on vaja noortele
pakkuda teistmoodi tegevusi. Kuna
Loksa Noortekeskuses töötavad
väga toredad juhendajad Margit
ja Tarmo Amer, siis saigi laagri
algus hoo sisse maastikumänguga,
mida
tavaliselt
korraldatakse
Noorkotkaste
ja
Kodutütarde
laagrites. Ilm meid sedakorda ei
soosinud ja maastikumäng toimus
Loksa Muusikakooli hoones sees.
Paika oli pandud seitse erinevat
punkti, kus igaühes tuli täita
mingi põnev ülesanne, enamasti
meeskonna tööna. Laste tagasiside
mängule oli väga positiivne.
Peale maastikumängu ootas kõiki
väga maitsev kehakinnitus Loksa
kooli sööklas. Orkestrit sai juba
eelnevalt hoiatatud, et süüa saame
väga hästi, sest käimas oli võistlus
„Parim kooli kokk”.
Õhtupoolikul käis Muusikakooli
klassides töö pillirühmade kaupa,
et oleks võimalik eelnevalt läbi
harjutada kitsaskohad ja kogu
orkestri
koondproov
kulgeks
ladusamalt. Ettevalmistusorkester
harjutas algklasside maja saalis Sirly
Illak-Oluvere taktikepi all.

Proovi lõppedes said kõik minna
ujulasse, pooleteiseks tunniks ennast
karastama ja nautima Loksa Ujulat.
Enne südaööd käis siin-seal veel
vilgas harjutamine, et laupäevases
proovis kõik hästi sujuks. Soovijad
said ka muusika saatel kontsa
kõpsutada
Laupäeval toimus nii laulupeo
lugude, kui ka talvise Kose-laagri
lugude õppimine. Kuna orkestril on
palju dirigente, siis sai igaüks oma
lugude kokkuharjutamiseks napilt
45 minutit, nagu kooliski.
Laager lõppes õpitud palade läbimänguga. Välja oli kuulutatud

peaproov-kontsert, millest said osa
Kultuurikeskuse töötajad, puhkpilliõpilased koos vanematega ja
loomulikult kooli kokad. Orkestri
juhtus otsustas kokkadele anda tänukirja.
Orkestriga töötasid: Harry Illak –
peadirigent, Olev Roosa – dirigent
(Kose Muusikakool), Jüri Shleifman
(Lasnamäe Muusikakool),
Lauri Metus – dirigent (Loksa
Muusikakool), Sirly Illak-Oluvere –
dirigent (ettevalmistusorkester).
Lauri Metus
Loksa Muusikakooli direktor

Ole tähelepanelik!
leidmiseks. Helkurid
olid riputatud lasteaia
hoone
ümbrusesse.
Lapsed tulid koos
vanematega ülesandega päris kiiresti
toime. Toreda ürituse
lõpus jagati kommi.

1. novembri õhtupoolikul külastas
meie lasteaeda politsei selle, et
vanemate rühmade lastele pidada
loengut. Loengu käigus said lapsed
said, missugune näeb välja politsei
vormiriietus ja mis esemeid nad
kaasas kannavad. Samuti jutustati
lastele, kuidas ja millal kasutatakse
politseivarustust. Lapsed olid suures
vaimustuses.
Kõige rohkem pöörati tähelepanu
helkuri kandmisele pimedal ajal.
Lapsed vaatasid filmi ohutust
liiklemisest õues. Multifilmi lõpus
jagas politsei kõikidele lastele
helkureid ja siis lubas nendega

haaravat mängu mängida. Mäng
toimus õues ning ülesandeks oli leida
taskulampide abil kõik helkurid ning
kokku panna kõik tähed võlusõna

Täname
politseid
õpetliku päeva eest
ja lapsevanemaid aktiivse osalemise eest.
Natalja Kalinina
Loksa Lasteaia Õnnetriinu
õppealajuhataja

Loksa Noortekeskuse
noored külastasid
projekti
“Meri kodus ja mujal”
Eesti Mereväebaasi

Lastele oli see kõik väga huvitav. Saime teada, millist kasu toob inimesele
tuli, kui osata tulega õigesti käituda ei muutu ta meie vaenlaseks ning millistel
põhjustel võib tekkida tulekahju. Õppisime, kuidas tuleb käituda tulekahju
korral, kui vajalik on suitsuandur, et päästa meie elusid. Suure vaimustuse
said lapsed, kui nägid päästjat „täisvarustuses“ ja loomulikult tuletõrjeauto,
kuhu võisid lapsed ka sisse minna ja vaadata autos olevat tehnikat.
Lastele väga meeldis ja poistes tekkis soov saada suurena tuletõrjujaks.
Täname lasteaiapere poolt Loksa komando päästjaid, ootame neid alati külla!

19.11.2016.

Pille ja Margret, Loksa Lasteaia Õnnetriinu õpetajad

„MINA JA KESKKOND“
Pool tehtud – pool ees. Tänaseks
on läbi viidud planeeritud õppeprogrammid
koos
väljasõiduga
RMK Sagadi Looduskooli, Tallinna Loodusmuuseumisse ja õppeprogrammid RMK Sagadi Looduskoolilt, mis toimusid lasteaias.
Lepatriinude ja Liblikate rühmadel
toimus väljasõit Sagadisse, RMK
Sagadi Looduskooli, kus toimus
õppeprogramm „Metsamuinasjutt“.
Toimus väike matk Sagadi mõisa
pargis ja ümbruse metsas. Selle
õppeprogrammi abil õppisid lapsed tundma neid ümbritsevat
loodust ja said ise välja mõelda
oma metsamuinasjutu koos vahva väljamõeldud tegelasega.
Veendusime taaskord, et lapsed on
ikka väga nutikad ja loovad.
Jaaniusside ja Põrnikate rühmadele

Sipelgate ja Päevakoerte rühmadel
toimus väljasõit Tallinnasse, Loodusmuuseumisse. Seal toimus õppetund „Avastuste ruum“.
Lisaks said rühmad tutvuda ka
Loodusmuuseumi püsiekspositsioonidega. Lapsed said palju uusi
teadmisi meid ümbritseva looduse
kohta ja teha pai 2 aasta vanusele
karupojale.
Nüüd aga veidike kannatust - ja uute
teadmisteni juba uuel aastal.

tuli RMK Sagadi Looduskoolist
külla Metsaema. Metsaemal oli
kaasas ka sõber Kobras. Ta jutustas
lastele ühe õpetliku metsaloo –

kuidas metsas käituda, mille järgi
puid ära tunda, millised loomad
metsas elavad jne. Taaskord palju
kasulikke ja huvitavaid teadmisi.

Kaire Kotkas
Loksa Lasteaed Õnnetriinu direktor
projekti „Mina ja Keskkond“
projektijuht

Loksa linn

JÕULULAAT

LOKSA GÜMNAASIUMIS
toimub
12.-14. detsembril.
Loe täpsemalt Loksa
Gümnaasiumi
kodulehelt.

LINNAVARA MÜÜK

Vabadussõja mälestussammas Loksal

Loksa Linnavalitsus müüb avalikul suulisel
enampakkumisel alljärgneva linnavara:

1.

Endise laboratooriumihoone
kinnistu aadressil Kalurite tn 2b
Loksa linn, pindalaga 7195 m²,
sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe
muutmine), enampakkumise
alghind 21600 eurot. Kinnistu
asub looduslike tiikide põhjakaldal, mereni (Hara laht) umbes
250 m. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

2.

Kinnistu aadressil Kalurite tn 2c
Loksa linn, pindalaga 2317 m²,
sihtotstarve tootmismaa (võimalik maa sihtotstarbe muutmine), enampakkumise alghind
4650 eurot. Mereni umbes 300m.
Valmidus tehnovõrkudega
liitumiseks olemas.

3.

Kinnistu aadressil Nooruse tn 6
Loksa linn, pindalaga 3232 m²,
sihtotstarve tootmismaa
(võimalik maa sihtotstarbe
muutmine ja
kinnistu jagamine kaheks eramu
krundiks), enampakkumise alghind 32 320 eurot. Kinnistu asub
Loksa linna keskosas. Valmidus tehnovõrkudega liitumiseks olemas.

4.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev kinnistu aadressil
Tallinna tn 41 Loksa linn,
katastritunnusega
42401:001:0051,
pindalaga 1424m², sihtotstarve
ärimaa, alghind 21 360 eurot.

5.

Loksa linn võõrandab suulisel
enampakkumisel Loksa linna
omandis olev hoonestatud
kinnistu aadressil Tallinna tn 43
Loksa linn, katastritunnusega
42401:001:0052, pindalaga
1085m², sihtotstarve ärimaa,
kinnistul kaubandushoone
ehitisregistritunnusega 116043740, pindalaga 327,8 m², alghind
50000 eurot. Hoone koormatud tähtajatute rendilepingutega.

6.

Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis oleva korteriomandi aadressil Posti tn 28-2
Loksa linn, katastritunnus 42401:005:0380, registriosa 4886902,
2-toaline ahjuküttega üldpindalaga 46,1 m2, enampakkumise
alghind 6 000 eurot.

Pooleteise aasta pärast tähistame
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Oma
riigi eest tuli võidelda Vabadussõjas,
mis algas 28. novembril 1918.
Vabadussõja alguse 98. aastapäeva
puhul on põhjust küsida, kuidas
hoiame nende meeste mälestust, kes
langesid võideldes Eesti iseseisvuse
eest?
Kuusalu kalmistul seisab mälestussammas, mis püstitati kirikuõpetaja Ralf Lutheri eestvõttel mais
1921 – esimesena Eestis. Sambal
on pühendus: „Kuusalu kogudus
mäletab tänuga oma pojad kes suure
võitluse ajal oma elu jätsid Eesti kodu
kaitseks.“ Sellel on 60 ilmasõjas ja
12 Vabadussõjas langenu nimed.
Samba restaureerimisel 1988. a.
lisati 2 nime.
Oleme seda sammast harjunud
pidama kogu Kuusalu kihelkonna
mälestussambaks. Tõsi on see, et
Vabadussõja ajal kuulusid Kuusalu
kihelkonda ja kogudusse ka Loksa ja
Leesi kabelikogudused.
Olen võrrelnud Kuusalu mälestussambale kantud langenute nimesid Vabadussõja Ajaloo Seltsi
kodulehel avaldatud langenute
nimekirjaga. Seal leidub rohkem
langenute nimesid, kes olid pärit
kunagisest Kuusalu kihelkonnast
ehk Kiiu, Kolga ja Kõnnu vallast.
Nende andmeid täpsemalt uurides
on selgunud, et Kuusalu sambalt
puuduvad nimed, kes olid pärit Narva
maanteest põhja poole jäävatest
Kõnnu valla küladest. Puudub isegi
leitnant Joosep Parktal (29), kes on
siitkandi ainus Vabadusristi pälvinud
langenu ja kelle haud on Loksa
kirikuaias.
Vanakülast pärit Tartus juurat

õppinud mees võeti ilmasõtta
juba 1915 ja koolitati ohvitseriks.
Vabadussõjas võitles ta Lõuna-Eesti
rindel Soomusrongide Divisjoni
tagavarapataljoni 2. roodu ülemana.
Ta langes Mõnistes Varstu küla
juures oma mehi rünnakule juhtides
24. aprillil 1919. Tema kodutalu
juures on talle mälestuskivi.
Kuusalu sambalt puuduvad kokku
vähemalt 5 Kõnnu valla mehe
nimed. Johannes Kruusvall (22)
Viinistult teenis Vabadussõja ajal
1. diviisi tagavarapataljonis. Ta
mobiliseeriti 28. novembril 1919,
täpselt kuu hiljem suri ta kodus
Järve talus kopsupõletikku. Ta maeti
Loksale 1 päev hiljem, kui rindel oli
alanud relvarahu.
Valter Malva (25) Loksalt võitles
jaanuarist 1919 1. jalaväepolgu 5.
roodus, sai Ingerimaal Saarküla
juures 25. veebruaril 1919 lahingus
raskesti haavata ja suri teel polgu
ambulantsi. Ta on maetud Narva
lähedale Sininämme kalmistule.
Aleksander Olev (27) Loksalt
oli Vabadussõjas samuti 1919. a.
algusest. 4. jalaväepolgu 8. roodu
võitleja langes 8. augustil 1919 Narva
rindel Novopjatnitskoje küla juures
ja maeti Narva linnakalmistule.
Aleksander Kalholm (22) Viinistult
teenis 1. piiriküti pataljonis. Tema
suri toona palju mehi murdnud
tüüfusesse 30. aprillil 1920 ja maeti
Narva sõjaväekalmistule.
Võibolla on Vabadussõja langenute
hulgas veelgi mõni Loksa kandi
mees. Kas keegi teab?
Julgen täna väita, et 1921. aastal
Kuusallu Vabadussõjas langenute
mälestussammast püstitades arves-

tati sellega, et Loksale püstitatakse
eraldi sammas. Nimelt algas Loksa
koguduse iseseisvumine juba suvel
1919. Koguduse piiride osas tekkis
Kuusaluga vaidlus ja seda arutati
aprillis 1920 koguni konsistooriumis.
Novembris pandi piirid paika.
Kuusalu õpetaja teenis Loksat
edasi kuni detsembrini 1935. Siis
hakkas Loksal teenima kirikuõpetaja
Jaan Rander ja kogudus sai päris
iseseisvaks märtsis 1936. See Loksa
piirkonna iseseisvumine saab olla
ka põhjus, miks Kuusalu sambalt
Loksa, Viinistu ja Vanaküla meeste
nimed puuduvad.
Küsimusele, miks Loksa mälestussammas toona püstitamata jäi, ei
oska ma praegu vastata. Võib-olla
kohalikud elanikud või kaitseliitlased
teavad midagi. Igatahes oleks
väärikas see pooleli jäänud plaan
Eesti Vabariigi juubeliks lõpule
viia. Võimalik on lisada puuduvad
nimed Kuusalu sambale – kui
omavalitsused ühinevad, siis on ka
üks mälestussammas. Kuid arvan,
et Loksa väärib oma Vabadussõjas
langenute mälestussammast. Nii oli
see juba 95 aastat tagasi mõeldud.
Ma ei näe probleemi, et Kuusalu ja
Loksa ühinevad ja omavalitsused
liituvad jälle üheks kihelkonnaks,
aga nii Kuusalus kui Loksal on oma
Vabadussõja mälestussammas. Selle
kavandamisega on paras aeg algust
teha: esmalt matta sõjakirved ja siis
ühiselt leida hea idee, otsida sobiv
koht, täpsustada langenute nimed,
koguda raha, teha hea kavand.
Nende meeste valatud veri väärib
seda pingutust.
Peeter Paenurm

Pakume tööd

7.
Loksa linn võõrandab avalikul suulisel enampakkumisel Loksa
linna omandis olev korter aadressil Posti tn 40-59,
1-toaline kõigi mugavustega, üldpindalaga 32,5m²
enampakkumise alghind 7 000 eurot.
.

Osavõtu tingimused:

Osavõtutasu 100 eurot tasuda enne enampakkumist Loksa
Linnavalitsuse arvele 10002025531005 SEB panka.
Osalemisel esitada maksedokument. Registreeruda saab kohapeal enne
oksjonit. Notarikulud tasub ostja. Enampakkumine toimub 08.12.2016
kell 11.00 Loksa Linnavalitsuse saalis Tallinna tn 45 Loksa linn.
Info telefonidel 509 4088, 603 1252.

Müüa maja mere ääres
Loksa-Nõmmel (100m²).
Magamistuba, elutuba köögiga ja
vannituba, hind 115000 eur.

Kontakt 56 46 7777

METALLUKSED

korter, trepikoda,
tuletõkke EI-60
Tellimine: tel 5013363,
5027999,
e-post:
kiiumetall@hot.ee

tehnikahuvilisele
mehele
veoautode hooldus- ja
remonditöödel. Eeldame
iseseisva töö harjumust ja
usaldusväärsust. Pakume
väljaõpet, toitlustamist ja
toetavaid kolleege.
Võimalik osaline tööaeg,
vanusepiiranguid ei ole,
palk kokkuleppel. Töökoht
asub Palmses.
Huvi korral helista
Margus 56680120,
Peeter 56473374
Canter kaubaveod.

10. detsembril avavad
Rannamännid oma

KÄSITÖÖ NÄITUS-MÜÜGI

Pärna tn 1 ruumides.
Oleme avatud 10.-23. detsembril
tööpäeviti kella 10.00-13.00.
MTÜ Rannamännid

OÜ ATKO Liinid pakub tööd bussijuhtidele.
Info tel: 6272713 või 55522010

